
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م٠٩/٠٢/٢٠٠٩                                سيد نظام الدين وحدت
  
  

  افغانستان از منظر جامعه شـناسیيتبحــران
 

جامعه شناسی به حيث يک علم ، مانند هر علم ديگری به گفته اگست ُکنت بنا بر کشف روابط ضروری و پايدار در 
ه ميخواهد وسيلنبدي" جامعه فزيک اجتماعی است و فرد اتوم اجتماع " که وارد حوزۀ علوم گرديده است  جامعه بود

بگويد ، همانطورکه حرکت طبيعت را فزيک بررسی ميکند جامعه را با تمام مناسبات اش جامعه شناسی به تحليل و 
  .بررسی ميگيرد 

      ، فرد بالذات  ، فرد اتم جامعه است و جوالنگاه يا کوره غنی سازی آن کنش و واکنش اجتماعی استدرين منظر
تر و زمينه های کنشی جامعه است که بنی آدم سرگردان را بسوی اهداف متضاد و شود اين بس خوب تولد نمی بد و

می شود و بررسی مؤلفه های  اخالق  انسان مربوط به علمبدی و خوبیبديهی است که مطالعۀ ( مشخص سوق ميدهد 
  ).را در بحث چندين جانبۀ سوسيولوژيک منعکس می کند  اخالقی خود

روزه يکی از شاخه های جدلی علوم اجتماعی است که در کنار فلسفه به کالبد شگافی ام) سوسيولوژی (جامعه شناسی 
زمانی با آرای ُکنت ) ربع اول قرن نزدهم ( جامعه شناسی مدرن .  شناسی تحوالت اجتماعی می پردازدو آسيب

د و از سويی ديگر نايل آمده بو" ازخود بيگانگی انسان " فرانسوی معرفی شد که از يکسو هگل در آلمان به کشف 
فضای بحث های ) که آقای اگست ُکنت شاگرد و کاتب اش بوده ... سن سيمون ( آرای سوسيالست های تخيلی فرانسه 

انسان مدرن فهميده بود که در سير نزولی از روح خود بيگانه شده است . ناسانه را رنگ ديگر بخشيده بودندجامعه ش
  : سال قبل از هگل به بيان عرفانی آورده بود ٥٤٠ و اين تز فلسفی هگل را مولوی) هگل ( 

  هرکسی کو دور ماند از اصل خويش
  باز جويد روزگاری وصل خويش

 انسان مدرن فهميد که از آنچه که در فابريکه و زمين توليد می کند ، چون مالک توليدات و کالی خود نيست با آن 
. .. شهرت يافته است ) مارکس" (فتيشيسم کاال " شد که به  " خود بيگانگی از" بيگانگی ميکند و اين نوع ديگری از 

چون قصد من تأويل تاريخی جامعه شناسی نيست من نمی توانم  از منظر کرونولوژيک به تفسير آرايی که به تشکل 
جامعه شناسی قرن نزدهمی به اتکای دو نوع از .  جامعه شناسی منتهی گرديده است ، بپردازم ساختاری
و در قرن بيست و يک بازهم اين جامعه شناسی است که ...   به آسيب شناسی روابط اجتماعی پرداخت ،گیخودبيگان

  . علمی مانده است /با هويت چند اليۀ خود وارد مباحث فلسفی
 اجتماعی چنان بغرنج و کالفه گون مانده است که نمی توان با يک –اوضاع افغانستان به لحاظ ساختار سياسی  

رشته ای می طلبد تا مؤلفه ها و  رتبندی نا شده به همۀ پرسش های آن پاسخ علمی يافت ، دانايی بينارويکرد صو
  ،معضله های اساسی را نشانی کرد و برای شناخت آن به تقسيم بندی پرداخت ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، تاريخ

که هرکدام می تواند ما را در تحليل های ... اسی  فلسفه ، ادبيات ، انسان شناسی ، سياست ، حقوق ، اخالق ، زبان شن
  .ما ن ياری رساند 

 علم جامعه شناسی البراتوار نهضت های فکری و انقالبات است، جامعه شناسی معادل علم تاريخ نيست ، اگرچه 
ر دازد فرق مورخ و جامعه شناس اين است که مورخ به شرح حوادث و وقايع می پ. مواد هردو انسان و جامعه است 

اگرچه برخی از مؤرخين آنقدر عميق . ولی جامعه شناس  به تفسير علل کنش انسان و کتله های انسانی متمايل است
نيز .... به تاريخ می بينند که می توان گفت که ديدگاه شان مشتمل بر تاريخ ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، نقد ادبی 

رشته ای تنظيم يافته است و مثال وطنی تر آن  خين است که آثارش بينارؤميباشد ويل دورانت از تبار همين گونه م
را به دليل چند جانبه علمی بودن و جسور بودن در   خود" افغانستان در مسير تاريخ " غبار است که در دوجلد 

 نموده و به پيشانی تاريخ حک کرده است ، و روح جاودانۀ غبار منتقدين و نکوهشگران مفلس و عليل را هميشه دالسا
 .  صبر جميل و عقل جليل دعوت کرده است 

را مدنظر بگيريد ، در مورد اين دو حادثه )  م ١٨٥١( يا کودتای ناپليون بناپارت )  م ١٧٨٩( انقالب کبير فرانسه 
ا اين ب... تاريخی ، نوابغ زمان و بزرگترين فالسفه و دانشمندان و هنرمندان به نگارش و آسيب شناسی دست زده اند 

مثال می خواهم بگويم که تفکر مدرنيته يک ُحسن داشت که قلم بدستان آن به صورتبندی گفتمانها می پرداختند و هر 
تفاق دو حادثۀ تاريخی در فرانسه ا. کس متکی به تخصص و شيفتگی ، به گوشه های ذوجوانب گفتمان دست ميزدند 

ولی ديده شد که هنرمند از ) قرن نزدهم ( عصر مدرنيته و يکی در )  قرن هجدهم(افتيد يکی در عصر روشنگری 
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زاويۀ هنر به آن گفتمان پرداخت ، فيلسوف از منظر فلسفه ، جامعه شناس از ديدگاه سوسيولوژی ، روانشناس از 
  .به همين خاطر است که مدرنيته به تفکر آمد و شگوفا شد .... روزنۀ روانشناسی 

  .افغانستان ببينيم که سرنوشت گفتمانی آن چگونه است حاال بياييم دو حادثۀ مهم را در 
  )يا بهترست گفته شود که فاجعۀ ثورکودتا (هفت ثور 

  )فيد و صبح فردا شنا در دريای خونکودتای س(هشت ثور 
ه حتا آنهايی  که فعًال در زادگا(از تفکر مدرنيته دور مانده ايم چون در کشور ما گفتمانهای علمی شکل نگرفته است و 

تا هنوز . نمی توانيم با حوادث دوتا ثور تسفيۀ حساب علمی کنيم ) ندگی دارند ، با آن بيگانه هستندمدرنيته درغرب ز
پرچمی نگفته است که کودتای ثور آغاز جنايت و تباهی افغانستان بوده است ، چون به گفتمان علمی نرسيده / خلقی 

 نه تنها که به اعتراف نيامده اند که بحث روی هشت ثور و شش ميزان اند و تنظيم و طالب هم مثل دولتمداران الييک
 .طالبی را گفتمان اضافی قلمداد ميکنند 

مبارزه سياسی در کشور ما به چشم ُپتکان شباهت يافته است ، هرکسی می آيد و بنام مردم و سوسياليسم و  اسالم و  
، و با دل جمع ، با جيب های ُپر از قدرت کنار ميرود ، دموکراسی قدرت را غضب ميکند و بعد از خلق دريای خون 
ما نمی توانيم به جامعۀ قانون دار برسيم مگر که در . نه بازخواستی وجود دارد و نه به گفتمان درآوردن مسايل 

تا که باشيم  با هرگونه ايد آل وآرمان اجتماعی ويا هر اعتقادی. چگونگی ديالوگ های مان تغيرات جدی وارد نگردد
وقتی که ذهنيت برای تغير خود مان و تغير وتحول در يک جامعه شکل داده نشود ، با هر تحولی به قول زنده ياد 

تا به اين نگرش نقطۀ پايان نگذاريم ، همان " . بعد از هر غسل خونين همان لباس چرکين را پوشيده ايم " غبار 
 .خونين است و همان چرکين 

تماعی نيم قرن اخير کشور ما اکثرآ خيزشهای صرفآ به مدد فکتور های بيرونی بوده  جهشها وجريانات سياسی و اج
با چرخش شهيد داود خان از غرب بسوی (  سرطان  ٢٦تا جريان طبعی و تاريخی بر مبنای تکامل عقالنی، حادثه 

شدن از پشاور به با پرتاب ( ١٣٧١ ثور ٨) با تسليم شدن صد فيصده به شوروی (  جدی  ٦و ١٣٧٥ثور ٧) شوروی 
وقايعی بوده اند که در استقرار آن خارجی ها دست ) اسالم آبادی شدن = طالبانی شدن کشور  ( ١٣٧٥ ميزان ٦) کابل

اول و باال را داشته اند و احزاب و شخصيت ها يا به حيث مزدور يا به حيث چماق يا به حيث فريب خورده استفاده 
تی از مؤلفه های کلی درفرايند تحوالت حرف ميزنيم به معنای منسوخ کردن البته فراموش نشود که وق( شده اند 

 )شخصيت های سالم و خوش انديش جريانات نيست
شايد به سختی گفت که در افغانستان از نيمه دوم قرن بيستم ميالدی جريانات ايديالوژيک پديدار گشت نه يک جنبش 

جيو استراتژيک کشور . بيخبر از شرايطی جيوپلوتيک اجتماعی به معنای واقعی آن آنهم اشخاص وجريانات
 ما، دست به ماجراجويی سخت لجوجانه و عاقبت نه انديشانه در سرزمين ما زدند يعنی بدون درک الزم از  ومنطقه

شرايط عينی و ذهنی جامعه از خزينه ملت قمار زدند ، از طرف ديگر شور بختانه افکار و انديشه های فرا ملی شان 
نه تنها اينکه نتوانست مايه سرور ما شوند ). انترناسيوناليسم الييک و کنفدراسيون مذهبی(  افغانها نه نشست به دل

 .بلکه باعث سقوط ما شدند
،نهضت )به آرمانهای دهۀ سی شمسی( هر دو جريان افراطی راست وچپ به آرمانهای مشروتطۀ سوم خيانت کردند 

، استقالل را مشروطه دوم آرمغان آورد )مدرنيته (  اول استقالل بعد تجدد مشروطه افغانستان دو شعار بزرگ داشت
 به شکل برنامه وی آن منعکس ومشروطه سوم زيادتر به تعميق افکار متجدد پرداخت و اصول فکری دموکراسی را

 .ساخت
ا هم نداشتند، به ولی جريانات اقتدارگرای بعدی ، هردو جريان چپ وراست اقبال کسپ حمايت ده فيصد از مردم ر

 !همين دليل به مجرد ظاهر شدن به صحنه سياسی جامعه ما با عکس العمل منفی مردم خود مواجه و استقبال شدند 
اول ارتکاب جنايت ( با توجه به عمل کرد های وحشتناک حزب دموکراتيک خلق )تنظيم ها ( حرکت افراطی راست 

ی  بوجود آمده استفاده جويی های فراوان کردند،ولی اين به هيچ ، از فضا)و بعد از شش جدی ارتکاب خيانت ملی 
وجهه به معنای حمايت مردم از آنان نبود، مردم افغانستان را اعمال حزب دموکراتيک خلق به مقاومت وا داشت 

 .افگندوسپس ، ناچاری و مهاجرت بود که مردم را نا خواسته به دامن تنطيمهای بسته بندی شده از پاکستان و ايران 
 ديديم که تنظيم های پر ادعای جهادی حتی برای ايجاد حد اقل نطم و نظامی قادر نبودند ١٣٧١جنانچه پس از ثور 

اوآل فتح واژه :  نداشتد، هدف آنها فتح کابل ملیچرآ ؟ برای اينکه آنها ظرفيت تاريخی نداشتند ،برنامه واستراتيژی 
 سرزمين دشمن واژه فتح را بکار می بردند ولی در کشور ما  يرعربی است که در قصوات صدر اسالم پس ازتسخ

هم ميهنان خود ما بار بار گوشه گوشه سرزمين خود را فتح کرده اند و از اولين روزهای تکيه زدن به قدرت حد اقل 
ولين وظايف به جای حفاظت از جان و مال مردم که از ا! فهم و دانش دولت داری را نداشتند و به نمايش نگذاشته اند 
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يک دولت است، خود به مال و جان مردم دست درازی کردند، و با استخدام قوماندانان جنگی به جای اردو، پليس، 
 .وزير، والی، قاضی، حتی سرطبيب شفا خانه حد اقل نظم و نظام اجتماعی دوران بحران را هم از ميان بردند

طت کردن وسازمان دادن در جهت دفاع از سرزمينی که برای تجهزات و تدارکات باقی مانده از جنگ را به جای حفا
 .پشاور به کلدار معاوضه فرمودند ) چوربازار(آزادی آن جنگيده بودند بر عکس به تاراج و ليالم آن در تور بازار يا

به مشورۀ ديگران افتخار خلح سالح کشور و ملت شان را کمايی کردند،صرف نطرازصداقت صفوف شان آنها 
های سياسی به مفهوم علوم سياسی و جامعه شناسيک ، نبوده اند تا پالن و پروگرامی برای کشور خود می سازمان
اگر جمعيت اسالمی و حزب . آنان پسته های نظامی بودند که به اثر جنگ مقاومت عليه شوروی افراز شدند . داشتند

دند ولی بعد از گرم شدن تنور ، از هويت اسالمی و سازمان نصر قبل از فاجعۀ ثور داعيۀ سياسی را حمل می کر
سياسی به شاخه های نظامی و استخباراتی استحاله ورزيدند و حاال از آنها همان استخوانهای نظامی باقی مانده است 

 .که در فضای جديد ژست سياسی و دموکراتيک را تمرين ميکنند
در سرکها بيشتر منطره يک حضوراشغالگرانه را مردم تا هنوز بياد دارند که درهنگام حکومت داری ، حضور شان  

  !در ذهن انسان تداعی ميکرد تا يک لشکر با فتخار برگشته از جنگ به سرزمين خودی 
با رويکرد جامعه شناسيک است که به اين تفسير نايل ميگرديم که آنها در گيرو دار کنش های سياسی و اجتماعی به 

ت های نظام مند اجتماعی وسياسی که مولد يک حرکت اجتماعی باشد مفهوم واقعی آن تا سطح نهضت ها و حرک
  .ارتقا نکرده بودند،بلکه خود مولود حوادثی  بودند که شرايين جامعه را يا قطع ميکرد يا به انسداد ميبرد 

 ، به  اگر الزم می شد بايد دراروپا ودر سرزمين خودی با حريف سرخ شان انجام ميدادند غربيان جنگی را که
افغانستان انتقال دادند وبهانه ووسيله چون افغانستان را يافته بودند که با حزينه اندک ميتوانستند حريف را هزار ها 
کيلومتر دور تر از سرزمين خود گرفتار و مصروف به سازند و مانع پيشروی آن به سوی آبهای گرم ويکی از 

حزب دموکراتيک خلق را منافع بيگانگان  ، مامور وموظف به مهمترين حوزه های منافع شان گردند، تنظيم ها و 
  . کجروی و مردم ستيزی مواجه ساخت 

ما تا بخود آمديم و خود را در قيافۀ جهادی يافتيم، خوشحال بوديم که ديوارکانکرتی برلين از نعرۀ ما محترمانه فرو 
ما تا به خود آمديم !  هايی از جنس ديگر انفجار داديمغلطيد ، ولی به حال نيامده ايم که خانه گلی پدری را نيز با نعره

و در چهرۀ يک سويتيست خودرا جابجا کرديم، هم رسوا يی و ويرانی در خود سرازير کرديم و هم مجسمۀ آهنين لينن 
را از فراز جاده های عسل و ودکا بزير غلطانديم و بجای آن تنديسۀ امير تيمور را بر نوک خاطره های باستانی 

  .افراشتيم بر
 منتزع کرده مردممضاعف است که از يکسو ما را از " ازخودبيگانگی " ، نوعی از ديوار شکن اين به خود آمدنِ  

و اين به خود .  بيگانه کرده است ، ما به خود نمی آييم که ما از خود بيگانه ايم آزادی روحاست و از سويی ما را از 
 و خلق اهللاست که ما را نه تنها که از " ازخود بيگانگی " ر و تخيلی تر ، نوع روشنفکرانه تاشرار شکن آمدنِ  

  .نيز جدا و بند بند کرده است روح انديشه شهيدان جدا ساخته است که از 
چگونه می توان اين زخمهای روحی را التيام بخشيد ؟ از طريق براه اندازی گفتمانهای علمی و سازنده، هرجايی که 

 .   باشد بطور اتومات جای آنرا جاهليت قومی ، زبانی و عقده يی پر ميکند ديالوگ های علمی ن
وتجهيز شود تا شاهد تکرار  بايد نگاه ما وبخصوص روشنفکر ما نسبت به مبارزه سياسی و تأويل ماضی ها ،تصيح 

 کنيٍم، چرا که علم آن نباشيم،علم جامعه شناسی به ما کمک ميکند تا وقايع تاريخی را بهتر از حس های سليقوی درک
بينی ها گرفته تا عملکرد ها يعنی جريان پرکتيک ملتها را کالبد شکافی ميکند ،وباز بصورت  جامعه شناسی از جهان

قاعده مند ونظامند تحليل و ارزيابی ميدهد اگر بخواهی چکونگی انقالبات اروپا را بدانی بايد با پيش متن های 
ومدرنيته درگير شد ، آنگاه خواهی فهميد که هر انديشه اجتماعی و سياسی فرهنگی آن مثل رونسانس، روشنگری 

  زاده يک مرحله ای از رشد و تکامل تاريخی ملتها است و باز توليد وضعيت اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی آن
 .جامعه 

گليس نيزهمين نقيصه  ميالدی با اسعتمار ان١٩باز هم کمی به عقب بر ميگردم بد بختانه مبارزات ما در اواخر قرن 
را داشت يعنی دغدغۀ آزادی پيش از دغدغۀ شعورش آمد، تا ماداميکه شعور جمعی ارتقای فرهنگی نيافته ، ارتقا ی 

ما استقالل سياسی را بصورت رسمی گرفتيم اما اسقالل ذهنی را نداشتيم ذهن . آن به حد اقل ممکنات نميرسدسياسی 
جانب ديگر محصور شدن ما درجقرافيای سياسی، اقتصادی وفرهنگی منطقه ما همچنان در اسارت تهجر بود، از 

ما باساير جهانيان شده بود که در نتيجه فقر اقتصادی  عمال دريچۀ جهان را بروی ما می بست واين باعث قطع ارتباط 
 .و فرهنگی را نيز بر ما تحميل ميکرد

 بود وما می خواستيم تيوری های ساخته و پرداخته از دوطرف چراغ سبز وسرخ استعمارگران ما را محاصره کرده
اين عقب !دشمنان خود راکه با مهارت خاصی طراحی شده بود باال ی خود تطبيق کنيم بدون انکه بدانيم چی ميکنيم 
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مانی که دقييقآ همان مقولۀ عقب نگهداری شده ما دقيق تر است ، باعث شده تا خون ازشريان های ما به آسياب 
يزد ؟درحاليکيه قيام مردم ما بر عليه سلطه انگليس ها بزرگ و فرا گير بود ولی انديشه ما کوتاهی ونا دشمنان بر

مشروطه که می بايست سر آغاز ! جنگ را برديم ولی پيروزی را باختيم سازگاری با هدف مورد نطر ما داشت، ما 
 دشمن انگريزی و  شت،مزيد بر آن آتش کينهنطم ونطام ملی به مفهوم مدرن باشد متاسفانه به زخم ناسوری مبدل گ

 .غير انگريزی  را شعله ور تر ساخت
حرکت تجدد طلبانه شاهزاده امان اهللا ويارانش نيزبا عزم وقصد استعمار اما بدست ارتجاع داخلی سرکوب گرديد و بر 

 .داعيه داران، تبعيد و زوالنه و اعدام نشست 
 نا گفته نبايد گذاشت که اين بخشی از واقعيت های آن روزگار جامعه ماست، از استقالل يک بيرق نشانی ماند و بس ؟

من با اختصار ميگذرم،باز در نيمه قرن بيستم پس از آنکه ديگ توطه ها را با آش سرد پختند،بازهمانطورکه در 
ره زار سر بلند سطور باال تذکردادم جريانات قشری وايديلوژيک محور تحت تاثيرجازبه های ايديالوژيک از اين شو

کردند، که محصول تکامل ديناميک جامعه خود نبودند،با شعارهای فرآ ملی شان وفاق اجتماعی جامعه ما را بر هم 
 .زدند وما را به اميد آب به سراب کشاندند، که تا امروز تاوان آن را با قامت خميده و شانه های زخمی می پردازيم

نی وباز شرايط اقتصادی اجتماعی است،سبقت گرفتن در تاريخ خطرسقوط تغير يک جامعه مستلزم بسترذهنی، روا
کردن دارد،ما اگر بصورت طبيعی وتدريجی مسير تکامل خود را طی ميکرديم و به جای آوردن کودتا ها به کار 

 .فرهنگی و سالم ميپرداختيم ، حاال ما در جای واالتری قرار ميداشتيم 
يش از وقت وتغيرات مکانيکی حتی در مواردی انقالبات نيز نه تنها نتيجه مثبت در تاريخ ديده شده که حرکت های پ

انقالب ها بخودی خود موجب دگرگونی مثبت نميشوند، مثال زنده آن . نداده است، بلکه نتيجه عکس را هم داشته است
از تعادل وتعامل خارج انقالب اسالمی در ايران است،هرحرکت وجريان اجتماعی اگر ازمتن جامعه بر نخواسته باشد 

 .ميشود و نتيجه معکوس را رقم ميزند
نيزمستلزم دقت ) ريفورم(در جامعه عقب مانده وسنتی ما به علت نفوذ پرقدرت ارتجاع ،حتی دست زدن به اصالحات 
چنانچه طی سه دهه اخير . واحتياط است،کوچکترين اشتباه ميتواند به قيمتی گزافی برای جامعه و کشورتمام شود

 به تحجر بدهيم و  اما اين به هيچ عنوان به معنای اين نيست که تن. شاهد شگفتی های بسياری بوده ايم و هنوز هستيم
به پای گفتمان برويم و بعد از . به انجماد و ايستايی تسليم شويم، بلکه روش اصالح و اعتال را درست بايد انتخاب کنيم

 .م پخته کردن و علمی ساختن به پای اجرا بروي
ذهنی وروانی  يکی ازمشکالت ايجاد شده بر سر راه ما در حال حاضر انقطابات و انشعابات اجتماعی ،سياسی، 

است،جامعه ای  که وفاق خود را از دست دهد به موتری می ماند که فرمانش از دست راننده آن خارج شده باشد؟ اين 
 است،که در طول تاريخ معاصر خود هيچگاه شاهد آن انقطابات وانشعابات اجتماعی،فرهنگی وسياسی چنان گسترده

شيوع خشونت وتفوق طلبی های غريزی و اتنيک و مذهبی در ميان تمام اقشار جامعه .به اين صورتش نبوده ايم
ودر نهايت ميان اقوام ساکن کشورما طوری پراگنده شده که گاهی يا پشتون راپشت هزاره، تاجک را پشت هردو  ما 

هر سه وووو ميفرستند تا او را به قتل گاه بياورد و او که ميداند برادرش است جرات مخالفت نميکند وازبک را پشت 
 !و برادرش را به رگبار می بندد 

با کمال تاسف برخی از نويسنده گان وشعرا اگر بشود به آنها نويسنده وشاعر گفت؟ همچنان به اين آتش در گرفته در 
ی از مطبوعات ورسانه های ما به پاتوق يکعده مريض تبديل شده که از بام تا شام خانه خودی تيل می پاشند ، بخش

مصروف کينه ورزی و کهنه فروشی و فتنه انگيزی اند، بدون انکه يکتعداد شان بدانند که به چه کاری مصروف 
 .هستند

است تا با توجه به حقايق لذا بنا به درک تجارب گذشته دور ونزديک ، اگری خردی باقی مانده باشد،وظيفه مبرم م
بر تمام حلقات اجتماعی، ! تاريخی و تجربه شده، بايددرک کنيم که مقتضيات زمان وشرايطی کنونی ما چيست 

فرهنگی وسياسی جامعه ما الزم است تا با استفاده ازاين درس های تاريخی بخود آماده حرکت خود را تغير داده 
 بگذزيم،تمام شخصيتها ،احزاب و نهاد های مدنی که در خط دموکراسی ازتمايالت تعصب الوده قشری،قومی،فلسفی

قرار دارند چه در داخل دستگاه حاکم وچه در خارج ان چه در داخل کشور چه در خارج کشور، ) حکومت مردم (
 وواقعی آماده سازيم، دست  اهداف و استراتيژی مشترکی را با توجه به واقعيت های کشوروامکانات دست داشته

 .بکاری و ابتکاری بزنيم وبا پا کشيدن ازخورده کاری ونا هماهنگی به کار مشترکی متعهد ومتوصل شويم 
ما فرزندان زمان خود هستيم،اين جمله ظاهرآ به نظر ساده مييايد ولی پيام آن بسيار بزرگ وگسترده است،بــلی 

ری های گذشته به دوش ماست از طرف مسـوليت اين مقطع از تاريخ بدوش ما است، ازيکطرف مسـوليت ويرانگ
 .ديگر مسـول وضع موجوده ومستقبل خويش نيز مييباشيم
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يگانه شگرد منطقی در برابر وضع وچالشهای موجود جستجو و بکار گيری زمينه ها وامکانات مشترک ما 
د اکنون به اين خوشبختانه طوری که ديده ميشود جامعه امروزی ما پس از تکانها وتحوالت خونين وشگفت،شاي.است

نتيجه نزديک ميشود وذهنيت ها آرام آرام برای تغيرات سياسی و اجتماعی مساعد ميگردد،زمان و شرايط برای ديگر 
گونی سياسی و اجتماعی هموار ميشود،هر چند هنوز ابزار های که عبارت است از احزاب ملی وجامعه مدنی قوی 

ا بهتر است بگويم ميوه هايش پخته نشده،ولی حضورش قابل درک در حال شکل گرفتن است، هنوز به ثمر نرسيده ي
 . است

ابتدا  وظيفه نخست ما مبارزه فرهنگی سياسی و اجتماعی بر عليه ذهنيت ها و افکاربغض زده و تعصب آلود ه است، 
اوضاع بايد در ميان حلقه ای  از همفکران ودوستان سازمانی خود حساب های گذشته را پاک کرد سپس به تثبيت 

کنونی کشور پرداخت وباز وضع منطقه وجهان را در نظر گرفت،با درک اين واقعيت ها طرح استراتيژی ملی را 
مسيری را بايد انتخاب کردکه با منافع وذهيت اکثريت جامعه هماهنگی داشته باشد،نيرو های سياسی نبايد ! ريخت

 معه مثل گذشته معيار و مالک عمل خود قرار دهند،صرفآ طرح های تيوريک خود را بدون توجه به واقعيت های جا
مهم اين است که حرکت جامعه بسوی تعالی وتجدد جريان پيدا کند،تفاوت های سليقوی وتضاد های تاکتيکی نبايد 

 .اهداف و استراتيژی ملی را قربانی کند يعنی وسيله جای هدف را بگيرد
ظام سياسی ، بخشی عمده از جامعه فعلی ما سری سازگاری همچنان خوشبختانه با دموکراسی به حيث انديشه و ن

حتا آنانی که دموکراسی را روزگاری تکفير ميکردند به پذيرش روآورده اند و آنانی که زير نام دموکراسی دارند،و 
،  به همين دليل است که ميگويم زمان برای پرش تاريخی در دريای خون آفريدند به دوباره خوانی روی آورده اند

 .کشور ما فرارسيده است
امنيت اولين ضرورت ما در لحظه حاضر ايجاد دولتی ملی است که حاکميت قانون را تامين و تضمين کند،چون از 

 همه وهمه بستگی به نقش ووجود دولت ملی دارد، متاسفانه پروسه انتقالی و اجتماعی و رفاه گرفته تا تامين عدالت
را احيا و يا ايجاد دولت عنوان کرد،البته که آنها دولت ملی نبود ونميتوان از آمد اولين هدف خود ) بن(که پس از 

دولت سازی وبازسازی بود، يعنی ايجاد  ديگران چنين انتظاری داشت،بلکه هدف مدعيان داخلی و جامعه بين المللی 
ی نشد، دولت سازی به  که تا جايی هم تحقق يافت متا سفانه همان وعده ها هم کامآل عملساختار های دولت مدرن

 . سازی ، تحول يافت-تقليل
نيازمند هستيم هيچگاهی نيروی خارجی در کشوری ديگری دولت ملی عزم و انديشۀ ملی برای ساختن دولت ملی به 

های سه دهه شده ، به اتمسفير ادراک " ازخودبيگانگی " بنآ تا دير نشده يکبار ديگر بخود آييم و با درک ! نساخته 
  .ناور شويم آزادی ش

) که در جهان کنونی کهنه شده اند و ما هنوز به آن نرسيده ايم (مردم ما وقتی به رفاه و هومانيسم و دموکراسی 
 .خواهند رسيد که روشنفکر به جای روزگمی به ديالوگ های اصيل و چاره ساز اقدام نمايند 
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